cPDF volmachtA4 advertentie KL.pdf

1

04-10-19

14:30

Hoeksche Waard Assuradeuren (zusterorganisatie van Den Hartigh Holding N.V.) is een
uiterst moderne dienstverlener, gevestigd in Puttershoek. Voor de bij ons aangesloten
intermediairbedrijven verzorgen wij de verzekeringsadministratie, inkoop en schadebehandeling. De moderne backoffice- en flexibele ICT-faciliteiten staan garant voor een snelle en efficiente inkoop en afhandeling van schade-, leven-, en zorgproducten.

VOLMACHTBEHEERDER (M/V)
Ter versterking en verdere professionalisering van ons team zijn wij op zoek naar een volmachtbeheerder waarbij je verantwoordelijk bent voor het actief beheren van de volmachten alsmede
de volmachtportefeuille en integraal leiding geeft aan een klein team.

Functieomschrijving:
•
Analyseren van het technisch resultaat van
de volmachtportefeuille;.
•
Voorstellen van bijsturingsmaatregelen ter
verbetering van het technisch resultaat en
rendement van de volmachtportefeuille;
•
Coördineren van de implementatie van
bijsturingsmaatregelen;
•
Controleren van naleving van
volmachtrichtlijnen;
•
Beheren van volmacht- en
poolovereenkomsten;
•
Specificeren en genereren van
volmachtrapportages;
•
Aansturen volmachtafdeling.

Arbeidsvoorwaarden:
Het gaat hier om een
fulltime functie
waarbij een meer dan uitstekend basissalaris en
hierbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden
onderdeel van uit maken.
Interesse?:
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en
motivatie aan:
Hoeksche Waard Assuradeuren
Afdeling P&O, Dhr. J.P.L. den Hartigh
Postbus 5621
3297 ZG PUTTERSHOEK

Het verzenden van een sollicitatie kan ook via email naar het volgende adres:
Functie eisen volmachtbeheerder:
•
Minimaal in het bezit van een HBO opleiding; volmachtbeheer@hoekschewaardassuradeuren.nl
•
In het bezit van alle WFT volmacht
Certificaten aangevuld met WFT GA
Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet.
(PE onderhouden);
Voor meer informatie over ons bedrijf:
•
Kennis van het van het volmachtbedrijf
www.hoekschewaardassuradeuren.nl en
en verzekeringstechniek;
www.denhartigh.nl.
•
Analytisch, resultaatgericht, probleemoplossend, accuraat en daadkrachtig;
•
Kennis van ANVA 5, AMIS, ATOSI alsmede
algemene automatiseringskennis;
•
Commerciële en dienstverlenende instelling;
•
Collegiale en flexibele instelling;
•
Fulltime beschikbaarheid
(géén 9 tot 5 mentaliteit!).

www.hoekschewaardassuradeuren.nl

